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Kubinszky Mihály: Romantikus magyar vasúti épületek. (Műemlékvédelem, 1959.
3. évf. 3. sz. 149—158 p.)

A Műemlékvédelem című évnegyedes
folyóirat már harmadik éve nagyszerű
cikkeikben számol be a hazánkban folyó
műemlékhelyreállító és építészettörténeti
munkáról, de figyelemmel kíséri a szom-
széd államok ilyenirányú munkálatait is.
Az ízléses formában megjelent, képekkel
teli folyóiratszámok méltán tarthatnak
számot széleskörű érdeklődésre. Hiszen az
ismert üdülő- és kirándulóhelyek műem-
lékeit veszik sorra. Sopron, Eger, Diós-
győr, Buda, Visegrád, Szeged, stb. mind
szerepeltek már a folyóirat hasábjain, de
egy-egy vidék vagy táj műemléki prob-
lémáira is gyakran került sor hosszabb-
rövidebb tanulmányokban. A legutóbbi
száma a Szolnok megyei olvasók külön
érdeklődésére is számot tarthat, mert
Szolnok megye számos városát és közsé-
gét vizsgálja műemléki szempontból, még
pedig az egyik cikkben a műemlékvéde-
lem olyan területére hívja fel a figyel-
met, amelyre eddig kevés figyelmet for-
dítottak.

A szerző cikkében rövid áttekintést
nyújt a vasút történetéről. Megállapítja,
hogy hazánk területén a vasútforgalmi
építkezéseknél már felhasználhatták az
európai vasútépítkezések tapasztalatait.
Eddig az egyes épületek tervezéséhez
mindig új és új tervet kellett készíteni.
A vasútaknái pedig kialakították a típus-
terveket, hiszen aránylag igen rövid idő
alatt, 1857-től 1860-ig hatalmas méretű
építőmunkát kellett lebonyolítaniuk. Szol-
noktól Debrecenen—Tokajon—Miskolcon
át Kassáig, a debreceni vonalból kiágazó
Püspökladány—Biharkeresztes állomásig
és a Szajolnál Békéscsaba felé induló vo-
nalat egészen Kétegyházáig kellett kiépí-
teni. A vasútvonalak mentén a Tiszavidé-
ki Vasúttársulatnak a kisebb-nagyobb ál-
lomásépületek egész sorát kellett elkészí-
tenie.

„Hazánkban legtöbb romantikus épüle-
tet a Tiszavidéki Vasút építtetett... a fel-
vételi (állomás) épületeknél 6 különféle
épülettípust alkalmazott, a forgalom, il-
letve a település nagyságának megfele-
lően... így biztosították a nagyszabású
építési program zavartalan lebonyolítá-

sát, esztétikailag helyes módon, a provin-
ciális architektúra kiküszöbölésével... A
Tiszavidéki Vasút összes épületei szeré-
nyebb díszítésük és méretük mellett is az
architektúra szempontjából megkívánt
kedvező összhatást keltenek és bővelked-
nek a romantikára annyira jellemző fes-
tőiességben."

A fegyverneki vasútállomás ma is meg-
lévő épülete mutatja a legkisebb állomás-
épület típusát. Földszintes épület kiugró
középrésszel. Kár, hogy későbbi ablak-
cserékkel az eredeti homlokzatát elrontot-
ták. A törökszentmiklósi vasútállomás je-
lenleg lakásnak használt emeletes épülete
„a legdíszesebb és legmozgalmasabb ro-
mantikus épülettípus" — állapítja meg a
szerző. Eredeti formáját a folyóirat rajza
után közöljük. A következő nagyságrendű
állomásépület megyénk területén nem
épült, csak Berettyóújfalun, Gyomán, stb.
' A még nagyobb, emeletes vasútállomás-

ra példa a ma is meglévő karcagi vasút-
állomás. (Lásd a rajzot!) Kár, hogy a fel-
tűnően szép megoldású oldalhomlokzato-
kat későbbi átalakítással megzavarták.
Pedig „ennek az épületnek az oldalhom-
lokzata a földszint felett kiképzett pár-
kánytól felfelé vezető csonka gyámpillé-
rekkel egyedülállóan érdekes megjelenést
biztosít."

A szolnoki vasútállomás ma már meg
nem lévő épülete tartozik az ötödik nagy-
ságrendű felvételi épületek közé. Ilyen
van még jelenleg is Püspökladányban. A
mellékelt rajz mutatja az 1857-ben épült
második szolnoki vasútállomást, mert az
elsőt 1847. szeptember 1-én avatták és
az ó-szolnoki vasútállomásnál ma is meg
van. A szolnoki múzeum adattárában két
fénykép van erről a lebontott állomásról.
Az egyik a mellékelt rajzhoz hasonló. Az
állomás D-i szárnya mellett azonban egy
fából készült fedett csarnok részletét is
ábrázolja. A másik fénykép pedig, amely
az Urbán dr. hagyatékából került a mú-
zeum gyűjteményébe, a pályaudvar első
három pár vágányát befödő oszlopokon
nyugvó, romantikus stílusban készült, dí-
szes faragott fedett csarnokot örökítette
meg az utókor számára. Az ilyen csarno-
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A törökszentmiklósi állomás homlokzata és alaprajza.

A szolnoki állomás homlokzata.

A karcagi állomás homlokzata és oldalnézete.
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kokról írja a cikk szerzője, hogy „a Tisza-
vidéki Vasút romantikus építészeti alko-
tásai közül a legérdekesebbek azok a vo-
natfogadó facsarnotok voltak, melyeket
több állomáson a vonatba szálló utasok
védelmére építettek. Fennmaradt ábrázo-
lások szerint Kassán. Miskolcon. Debre-
cenben és Püspökladányban biztosan vol-
tak ilyen háromhajós facsamokok, de va-
lószínű még más állomásokon is. A mú-
zeum birtokában lévő fénykép 1902-ben
készült, a szolnoki vonatfogadó csarnok
lebontása előtt. S azért is értékes doku-
mentum, mert tudomásunk szerint a fent-
említett ábrázolások nem fényképek, ha-
nem rajzok. Nem is olyan régen a
szolnoki állomáson még így jelentették

be a vonatok indulását, hogy „személy-
vonat indul a csarnok első vágányrói".
Törhette a fejét az utas, hol itt a csarnok.
A fénykép megmagyarázza a szólás ere-
detét.

A legnagyobb vasútépülettípus Debre-
cenben. Kassán és Miskolcon épült. Ezek-
ből azonban már egy sem áll.

Az ismertetett cikk tehát egy sor olyan
ipari műemlékre hivja fel a figyelmet,
amellyel eddig alig törődött bárki is.
Pedig Szolnok megye területén számos
épület van még ma is ezekből. Illő tehát,
hogy necsak a műemlékvédelmi szempon-
tok szerint tartsuk őket számon, mert,
mint a megye közlekedéstörténetének fon-
tos emlékei is figyelmet érdemelnek.

Kozák Károly: Háromszög alaprajzú, XVIII. századi épületek Magyarországon.
(Műemlékvédelem, 1959. 3. évf. 3. sz. 142—148. p.)

A szolnok—debreceni műúton Fegyver-
nek mellett érdekes háromlábon álló
építmény vonja magára a figyelmet. Az
Országos Műemléki Felügyelőség a fegy-
verneki r. k. egyházközség anyagi támo-
gatásával renováltatta ezt a romladozó.
de romjaiban is figyelmet keltő barokk
építményt. Kozák Károly, az Orsz. Mű-
emléki Felügyelőség munkatársa, a hely-
reállítási munkálatok egyik irányítója ki-
kutatta ennek a műemléknek történetét
is. A fegyverneki Canonica Visitációban
meg lehet találni az építés időpontját,
E szerint 1775-ben állította a szobrot Be-
rényi Teréz grófnő a „nyelvét felajánló"
Nepomuki szt. János tiszteletére. „A
mintegy két méter magas, barokkos tago-
zásű és díszítésű, háromszög alaprajzú
saobortalapzaton álló. gazdag redőzetű
ruhában ábrázolt alak Mária a kisded
Jézussal." Nem pedig Vendel vagy szt.
István, mint ahogy sokan hitték Fegyver-
néken.

A szobor védelmét is szolgáló három
lábon álló kupolás védőépítménye téglá-
ból épült. A „három pillér között heve-
derek ívelnek át, terét ún. csehsüveg bol-
tozat fedi... A védőépítményt három ol-
dalú, letompított élű, gúla alakú, fazsin-
dellyel fedett tető védi... A helyreállítá-
sok során két oldalon újra boltozták a
pillérek közti leszakadt íveket, kijavítot-

ták a boltozat hiányosságait, a vakolást,
és a pillérek lábazati részének kivételével
fehérre meszelték a kis védőépítményt.
A kijavított tetőt fazsindellyel fedték le,
s ma már régi szépségében látjuk ismét
ezt a kevesek által ismert, de művészet-
történeti szempontból érdeklődésre szá-
mot tartó, a tájhoz annyira hozzátartozó
műemléket." — Kár, hogy a szobor reno-
válása még nem készült el.

A cikk szerzője végigsorolja a fegyver-
neki szoborhoz szerkezetileg hasonló
építményeket. A közölt fényképek is meg-
győznek arról, hogy nem véletlen egye-
zésről van szó. A Beckó várát hordozó
hegy lábánál lévő Nepomuki János szo-
bor és a védőépítménye szerkezetileg és
külsőre is nagyon hasonló, de az Ásvány-
rárón található barokk kápolna is
három pillérre épült kupolás szerkezetet
mutat. Az analógiák felsorolása után azt
a következtetést vonja le, hogy „aki kö-
zelébe ér, érzi a háromszögre szerkesztett
tér különös hatását, látja a háromszög-
letű pilléreket, a háromszögletű szobor-
talapzatot és a három alakból álló szobor-
csoportot. Ez a hármasság egy kompo-
zícióba kapcsolja a szoborcsoportot és a
védőépftmény*, melyeik, bár erre külön
adatunk nincs, minden bizonnyal egy
mesternek egy időben készített alkotásai."

Kaposvári Gyula
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